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Balans per 31 december 2015 
Activa 2014 2015 Passiva  2014 2015 
Liquide middelen:   Reserveringen:   
   Rabobank betaalrekening 9.069,26 7.195,34 Egalisatiereserve [9] 1.086,93 733,03 
   Rabobank spaarrekening 7.636,36 7.763,29 Kijkdoos Open Ateliers [4] 2.968,11 4.968,11 
    Inrichting e.a  [8] 2.100,00 1.950,00 
    Ledenwerving / PR [3] 1.676,23 877,63 
 Vorderingen   Schulden:    
 Vergoeding-OVB adv.kosten  191,64 Vooruit betaalde contributie 74,00 146,00 
    Vooruit bet. subs. Gem. Ede 7.000,00 6.000,00 
   Te ontv. Huurnota Erica 2014  1.800,35 - 
   Voorschot J. v/d Hazel  475,50 
Totaal activa 16.705,62 15.150,27 Totaal passiva  16.705,62 15.150,27 

 
Baten en lasten 2015 en begroting 2016 

 

Baten en  
lasten 2014 

Begroting 
   2015 

Baten en  
lasten 2015 

Begroting 
    2016 

Baten      
Contributie [1] 4.714,07 4.900 4.713,07 4.900 
Subsidie Gemeente Ede [2] 5.000,00   5.000 5.000,00 4.500 
Subsidies speciale projecten      
 - Ledenwerving / PR [3] 686,73                -  500 

 - Kijkdoos Open Ateliers (KOA) [2 en 4] 2.000,00               
 

2.000 

uit vooruitbet. subs. 
balans + 2.000  
naar reservering 
KOA    -/- 2.000 

 
1.500 

 - Van Gogh project ”De kracht van het grenzeloze”  [2]  -  - 2.500,00 - 
Diverse inkomsten (o.a. entree concert en lezingen) [5A] 110,07 200 897,80 300 
Provisie verkoop [6] 876,25    200 247,25 200 
Rente         0   

Totale baten 13.387,12 12.300 13.358,12 11.900 
Lasten      
Kosten Project "De kracht van het grenzeloze" [2]   2.511,34  
Kosten voorjaarsexpositie [5]  2.642,44 2.750 3.322,77 2.750 
Kosten lezingen 150,00 250 209,99 250 
Kosten concert [5A] 1.166,00 1.200 1.594,64 1.200 
Kosten excursie en bijeenkomst vrijwilligers 197,54 300 314,74 300 
Kosten kunstmarkt  349,99 400 108,73 400 
Kosten scholenprojecten  0 300 185,16 300 
Kosten najaarsexpositie [5] 2.278,37 2.750 2.762,14 2.750 
Kosten Open Ateliers Route (KOA) [4] 3.413,32 - - 3.500 
Kosten Ledenwerving / PR [3] 1.355,20 800 1.031,85 800 
Kosten inrichting e.a.[8] 1.423,85 350 498,03 250 
Algemene kosten [7] 742,30 1.200 2.121,23 1.400 
Reservering KOA [4]  2.000  -/- 2.000 
Reservering Inrichting e.a.[9]  - - - 

Totale lasten 13.719,01          12.300 14.660,62 11.900 

Positief/Negatief resultaat -/- 331,89 
 

+/- 0 
 

-/- 1.302,50   
 

0 
 
Ten laste/ten bate van reserve KOA [4] -/- 331,89    
Ten laste van reserve Egalisatiereserve [9]   -/- 353,90  
Ten laste van reserve inrichting [8]   -/- 150,00  
Ten laste van reserve Ledenwerving / PR [3]   -/- 798,60  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2015 en de begroting 2016 
 
 

[1] Contributie 
In de ALV-2010 is de contributie voor 2011 verhoogd van minimaal € 22 naar € 24 per jaar. De Kijkdoos 
heeft veel oudere leden. Mede dank zij actieve ledenwerving is het aantal leden ten opzichte van het 
voorgaande jaar redelijk stabiel. Het begrote bedrag aan contributie voor 2016 van € 4.900 houdt de 
doelstelling in van enige ledengroei.  
 
[2] Subsidies  
Voor 2015 heeft de gemeente Ede een subsidie toegekend van € 5.000. Het subsidiebedrag voor 2016 
bedraagt € 4.500.  
Daarnaast heeft de gemeente Ede in 2015 een subsidie van € 2.000 toegekend voor de organisatie van de 
tweejaarlijkse 'Kijkdoos open ateliers' in 2016. Deze is toegevoegd aan de betrokken bestemmingsreserve, 
met het oog op aanwending in 2016. Voor 2016 is voor de tweejaarlijkse 'Kijkdoos open ateliers' een 
subsidie toegekend van € 1.500. Deze subsidie is evenals de subsidie van € 4.500 al eind 2015 door de 
gemeente overgemaakt. 
In 2015 zijn in het kader van het Ede-brede project ("De smaak van Van Gogh") met financiële 
bijdragen vanuit de centrale projectorganisatie en van de Stichting 'Idee in Uitvoering' (ad € 400) door 
De Kijkdoos - nagenoeg kostendekkend - de expositie "De kracht van het grenzeloze", alsmede enkele 
lezingen en cabarets georganiseerd.  
 
[3] Ledenwerving, PR en Kunstmarkt Bennekom 
In 2014 is een nieuwe uitgave van de wervingsfolder gerealiseerd en is een nieuw Kijkdooslogo 
ingevoerd. De Stichting 'De Medewerker' heeft hiervoor een (tweejaarlijks aan te vragen) subsidie 
toegekend van € 500. Naast de resterende folder- en logokosten komen ook de onderhoudskosten van 
de website - en bij sommige acties een welkomstpresentje voor nieuwe leden - ten laste van de 
begrotingspost 'Kosten Ledenwerving/PR'. September-2015 is de website gemoderniseerd, deze kosten 
van € 798,60 zijn ten laste gebracht van de betrokken bestemmingsreserve. In 2016 is weer een nieuwe 
wervingsfolder nodig, waarvoor een bijdrage van de (fusie-)organisatie Malkander zal worden gevraagd.  
De Kunstmarkt is een belangrijke PR-actie voor De Kijkdoos. De huurkosten van de Muziektent komen 
ten laste van de kunstmarktexploitatie-2016. De creatieve kinderworkshops in de Muziektent komen ten 
laste van de Kijkdoosbegroting (post 'Kosten Kunstmarkt'). In verband met de extreme temperatuur 
werd de Kunstmarkt 2015 afgelast. De al gemaakte kosten komen voor een deel ten laste van De 
Kijkdoos, maar zullen voor een ander deel nog worden vergoed uit de kunstmarktexploitatie-2016. 
 
[4] Kijkdoos open ateliers 
Medio 2015 is de voorbereiding van KOA-2016 gestart. Voor 2016 zijn geen bijzondere investeringen 
voorzien. Wel wordt - nieuw - een speciale kinderactiviteit gepland (bezoek schoolklassen aan ateliers). 
 
[5] Kosten exposities  
De expositiekosten bestaan voor een groot deel uit de huur van de expositieruimte in villa Erica. 
Daarnaast zijn er de kosten van gedrukte uitnodigingen, posters, zaalaankleding, verzekering van  
kunstwerken, catering, muziek bij de opening e.d.  
 
[5A] Kosten concert 
Het concert werd duurder door het contracteren van hooggekwalificeerde musici. Hier tegenover staat 
een (veel) grotere opbrengst aan entreegelden van niet-Kijkdoosleden en een bijzondere gift van een 
van de Kijkdoosleden voor dit concert (opgevoerd onder diverse inkomsten).   
 
[6] Diverse inkomsten en provisie verkoop 
Provisie is afhankelijk van wat er aan kunstwerken tijdens de exposities wordt verkocht. De verkoop van 
kunstwerken is geen uitgangspunt bij het samenstellen van de exposities en is moeilijk in te schatten. 
2014 Was een uitzonderlijk goed jaar.  
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[7] Algemene kosten 
Onder deze post zijn kosten samen genomen die geen specifieke activiteiten betreffen, zoals: Kamer 
van Koophandel, bankkosten, verzekeringen, algemeen drukwerk, kosten ALV, kopieerkosten, 
postzegels, kantoorartikelen, etc.  
In 2015 zijn de statuten vernieuwd. Hierdoor werden digitale uitnodigingen voor de Algemene 
Ledenvergaderingen mogelijk. Door ook de contributienota's en de nieuwsbrieven zo veel mogelijk 
digitaal te verspreiden, wordt nu bespaard op de - oplopende - portokosten. Leden van De Kijkdoos 
blijven wel gedrukte uitnodigingen voor de exposities en concerten/lezingen ontvangen, leden zonder e-
mail krijgen de informatie per post. 
 
[8] Kosten inrichting e.a. 
In 2014 is o.a. geïnvesteerd in een vitrinekast. In 2015 is o.a. de gereedschapskist aangevuld. Een deel 
van de kosten (€ 150) is ten laste van de betrokken bestemmingsreserve gebracht. Voor 2016 staat o.a. 
een (bijdrage aan) een nieuw groot projectiescherm op het programma.  
 
[9] Egalisatiereserve 
Per 31 december 2014 bedroeg de egalisatiereserve € 1.086,93. Het negatieve jaarresultaat is - naast 
een beroep op de bestemmingsreserve Inrichting en de bestemmingsreserve Ledenwerving/PR - voor 
een bedrag van € 353,90 ten laste van de egalisatiereserve gebracht. Per 31 december 2015 bedraagt 
de egalisatiereserve € 733,03. In de begroting-2016 is geen wijziging van deze reserve voorzien. 


